Desinfetante Batuta floral
Sucesso dos produtos desinfetantes da Ingleza em embalagens
institucionais

Embalagem
5 litros
saiba + | Informações Gerais
Desinfetante para uso geral com proteção ativa contra germes e bactérias.
Proporciona limpeza perfumada, deixando o ambiente agradável e livre de
microorganismos.
Modo de usar: na desinfecção, use o produto puro, deixe agir por 10 minutos em
ralos, latas de lixo, vasos sanitários, caixas de esgoto, pias etc. Na limpeza geral,
dilua o produto na proporção de uma parte em até 30 partes de água; espalhe na
superfície a ser limpa com auxílio de um pano envolvido em um rodo.

Desinfetante Batuta Lavanda

Sucesso dos produtos desinfetantes da Ingleza em embalagens
institucionais
Embalagem
5 litros
saiba + | Informações Gerais
Desinfetante para uso geral com proteção ativa contra germes e bactérias.
Proporciona limpeza perfumada, deixando o ambiente agradável e livre de
microorganismos.
Modo de usar: na desinfecção, use o produto puro, deixe agir por 10 minutos em
ralos, latas de lixo, vasos sanitários, caixas de esgoto, pias etc. Na limpeza geral,
dilua o produto na proporção de uma parte em até 30 partes de água; espalhe na
superfície a ser limpa com auxílio de um pano envolvido em um rodo.

Limpa Vidros UAU. Sucesso dos produtos limpadores da Ingleza
em embalagens institucionais.
Embalagens
5 litros
saiba + | Informações Gerais
Sua fórmula com Acqua Repel ajuda a evitar marcas de chuva e a aderência de
gotas de água. Limpa e dá brilho, sem deixar manchas e pode ser utilizado em
vidros, espelhos, vitrines, fórmicas, telefones, computadores, pára-brisas e
superfícies vitrificadas em geral.
Modo de usar: aplique o produto com pulverizador, dirigindo o jato diretamente
sobre a superfície a ser limpa e espalhe com auxílio de um pano seco.
Cuidados: em eletroeletrônicos, aplique o produto em um pano limpo e seco. Não
é aconselhável dirigir o jato diretamente sobre o aparelho. Não utilizar em telas
planas de TV.

Produto eco-consciente. Com tensoativo biodegradável. Livre de fosfatos.
Embalagem reciclável. Não testado em animais.

Multiuso UAU. Sucesso dos produtos limpadores da Ingleza em
embalagens institucionais.
Embalagens
5 litros
saiba + | Informações Gerais
Detergente desengordurante de uso múltiplo capaz de remover facilmente sujeiras,
poeiras, fuligem, riscos de lápis, marcas de dedos e até as gorduras mais difíceis,
sem esforço. Limpa de modo eficiente cozinhas, banheiros, pias, plásticos,
esmaltados, coifas, grelhas, pinturas e demais superfícies laváveis, deixando um
agradável cheiro de lavanda
Produto eco-consciente. Com tensoativo biodegradável que incentiva o consumo
racional de água. Livre de fosfatos. Embalagem reciclável. Dermatologicamente
testado. Não testado em animais.
Modo de usar: aplique o produto com pulverizador dirigindo o jato sobre um pano
úmido e friccione suavemente a superfície a ser limpa, enxugando depois com um
pano.
Cuidados: antes de usar, recomenda-se testar o produto em uma pequena área
escondida, para certificar-se de que não irá manchar. Não recomendamos o uso
em pinturas sensíveis, como painéis de fogões.

Ingleza Remowax Pronto Uso

Ingleza Remowax Pronto Uso. Removedores especiais de alta
eficiência. Ideal na preparação de pisos, na remoção total ou parcial
de todos os tipos de ceras, seladoras, acabamentos e
impermeabilizantes.
Embalagens
5 litros
saiba + | Informações Gerais
Removedor desenvolvido para tratar pisos que apresentam brilho
insatisfatório, manchas, arranhões e escurecimento, provocados
pelo acúmulo de cera. Indicado para pisos de pedras, ardósia,
cerâmicas, paviflex, emborrachados, decorflex e sintecados.
Produto eco-consciente: fórmula com tensoativo biodegradável, que
incentiva o consumo racional de água. Livre de ingredientes
carcinogênicos. Embalagem reciclável. Não testado em animais.
Modo de usar: remova toda a sujeira do piso e aplicar o produto
puro; deixe agir, sem secar, por aproximadamente dois minutos;
esfregue conforme cada tipo de piso, até que o produto seja
completamente retirado. Na remoção de ceras de pedras, ardósia e
cerâmicas, aplique o produto em abundância, esfregue com palha
de aço, escova de nylon ou enceradeira industrial. Em pisos de
paviflex, emborrachados e decorflex, esfregue com lã de aço. Em
pisos de madeira sintecados, esfregue com escova ou vassoura de
nylon. Depois de esfregar, remova o resíduo com um pano,
enxaguando com água limpa. Proceda assim em cada área
aplicada. Enxágue bem a superfície com o auxílio de um pano e
água limpa, sem deixar resíduo. Após secar completamente,
aplique a cera Ingleza de sua preferência. Dependendo do acúmulo
de cera, será necessária uma segunda aplicação para a completa
remoção.

Cuidados: em carpetes de madeira e laminados, não encharque o
piso e esfregue com auxílio de esponja de espuma. Não jogue água
em excesso. Utilize o pano na remoção do resíduo. Evite a
utilização em pisos de madeira sem verniz, impermeabilizantes ou
similares.

